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1. Voorwoord
Opnieuw een bewogen jaar voor de bevolking van Burkina Faso. De projecten in het
noorden, waar AFOS en Stichting Oudalan bij betrokken zijn, hebben te lijden onder de
klimaatverandering en de toename van vluchtelingen die zijn verdreven door de
gewelddadige invallen van extremistische groeperingen. De bevolking maakt zich grote
zorgen over de veiligheid van de inwoners. Er komen al enige jaren weinig tot geen
toeristen naar het land waardoor de economie stagneert.
Niet alleen door de zorgwekkende berichten uit Burkina Faso was 2021 een bewogen
jaar. We kregen berichten van overlijden van mensen die zich lange tijd voor AFOS
hebben ingezet.
In februari overleed Annie Lenis. Zij was 18 jaar enthousiast bestuurslid. Wegens
gezondheidsproblemen verliet zij in 2018 het bestuur.
Op 14 juli overleed Piet Stam, onze voorzitter waarvan we in december 2020 afscheid
hadden genomen. In april 2021 ontving hij van het bestuur twee pruimenboompjes als
dank voor zijn jarenlange inzet voor AFOS. Helaas heeft hij de vruchten niet meer
kunnen plukken want onverwacht stierf Piet na een kort ziekbed van drie weken.
Op de website www.afosflevoland.nl op pagina Publiciteit, staat een in memoriam.
Maarten Groeneweg, journalist bij de Lokale Omroep Zeewolde en Omroep Flevoland,
maakte een video waarin kleindochter en een bestuurslid van AFOS vertellen over het
enthousiasme waarmee Piet voor de beide stichtingen altijd klaarstond.
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/nieuws-uitzeewolde/piet-stam-zette-zich-vol-in-voor-anderen
Eind 2021 kregen we bericht dat Ton Montanus was overleden, de ambtenaar die in
1968 door landdrost Otto was aangesteld om AFOS mede vorm te geven. Ook hem willen
wij hier noemen. Samen met Jan Aukema, die in april 2021 een Koninklijke
onderscheiding kreeg, o.a. voor het vele werk dat hij voor AFOS heeft gedaan, heeft dhr.
Montanus veel betekend in de oprichtingsfase van onze stichting.
Op onze website kunt u meer over die beginfase lezen op pagina Geschiedenis. De
powerpointpresentatie is gemaakt naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van AFOS in
2018.

Annie Lenis

Piet Stam

Ton Montanus

Jan Aukema

In dit jaarverslag kunt u verder lezen over activiteiten en acties die het afgelopen jaar
hebben plaatsgevonden. Wij zijn u dankbaar voor uw steun, waardoor we nog steeds de
mogelijkheid hebben om dit ontwikkelingswerk voort te kunnen zetten in
samenwerking met de partnerorganisatie in Burkina Faso en Stichting Steun voor
Oudalan.
Namens het bestuur

Ditta Nicolaï
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2. Visie en Ambitie
AFOS (Aktiekomitee Flevoland voor OntwikkelingsSamenwerking, opgericht in
1968).
www.afosflevoland.nl
ANBI status
Bankrekening NL.08 INGB 0002.1777.20
Doelstelling:
-Stichting AFOS stimuleert de bewustwording van de Flevolandse bevolking en
anderen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
-De stichting steunt kleinschalige, concrete projecten, door praktische hulp aan
kansarme mensen in ontwikkelingslanden, zonder onderscheid te maken naar ras, taal,
religie of geaardheid.
-De stichting stimuleert en motiveert deze kansarme mensen om hun eigen
leefomstandigheden te verbeteren en actief mee te werken om de projecten te laten
slagen.
Beleidsplan Stichting AFOS, geldig van december 2020 tot december 2023.
Visie: Het verbeteren van de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking in
Burkina Faso in de noordelijke provincie Oudalan, behorend tot de Sahelregio. AFOS
steunt de plaatselijke organisatie door een bijdrage te leveren aan de bestrijding van
armoede, het creëren van watervoorzieningen en het vergroten van voedselzekerheid.
Ook de toegang tot en verbetering van het onderwijs, training en voorlichting van de
bevolking zijn belangrijke doelen.
Ambitie: In 2017 is AFOS een samenwerking aangegaan met Stichting Steun voor
Oudalan. www.steunvooroudalan.com Deze stichting is op 1 september 2016 opgericht
en heeft als doel om de bevolking van de noordelijke provincie Oudalan in Burkina Faso
te helpen met haar eigen ontwikkeling naar een betere levensstandaard. Hiervoor
werkt zij samen met de lokale partnerorganisatie Association Dagnal Roobe
(ADR). www.dagnalroobe.org
De hoogste prioriteit ter verbetering van de leefomstandigheden van de dorpelingen ligt
bij:
1.Watervoorzieningen creëren door middel van reparaties en nieuwe aanleg van
waterpompen en bouli’s (gegraven meertjes) in de provincie Oudalan.
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2.Voedselzekerheid bevorderen door tuinbouw met druppelirrigatie te introduceren
en uit te breiden in de dorpen. Vergroening van de regio door boomaanplant en
duurzame groenteteelt.
3.Trainingen organiseren van en voor de bevolking voor onderhoud en duurzaamheid.
4. Bewustwording stimuleren van het grote probleem van plastic zwerfafval. De strijd
aanbinden om het vuil in te zamelen en te verwerken.

Ophaaldienst zwerfafval op de markt van Gorom-Gorom

Inzameling van gelden door AFOS: Jaarlijks vinden er acties plaats op scholen, is AFOS
aanwezig met artikelen voor de verkoop op diverse markten. We mogen rekenen op
inkomsten van donateurs, bedrijven, kerken en serviceclubs.
(door Corona werden wij in 2020 en 2021 beperkt in onze acties)
Publiciteit:
Via de plaatselijke pers, de website van Afos, de nieuwsbrieven aan donateurs en
belangstellenden en het jaarverslag wordt men op de hoogte gehouden van het werk van
AFOS en de projectplannen.
Er bestaat een goede, duurzame band met subsidiegever WildeGanzen.

www.wildeganzen.nl
Wilde Ganzen: “Wij geloven dat kleinschalige, concrete projecten het verschil maken
in de levens van mensen in armoede. Daarom steunt Wilde Ganzen duurzame
ontwikkelingsprojecten, opgezet door bevlogen Nederlanders samen met de lokale
bevolking. Dát is onze manier van armoedebestrijding”.
Zij stellen mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren.
Zij werven fondsen en leveren kennis en begeleiding. Samen met betrokken
Nederlanders, zoals o.a. donateurs van AFOS, doet Wilde Ganzen dit al meer dan 60 jaar
zonder onderscheid te maken naar religie, taal, ras of geaardheid. Inmiddels zijn er meer
dan 10.000 projecten succesvol afgerond.
Sterke kant van de stichting:
AFOS is opgericht in 1968 en heeft naam gemaakt. De stichting heeft een
duurzame relatie met Burkina Faso sinds 1994 en werkt samen met St. Steun voor
Oudalan. Met de lokale media heeft AFOS goede contacten. We kunnen rekenen
op trouwe donateurs en goede lokale partners. AFOS is lid van de
koepelorganisatie voor kleine goede doelen, PARTIN.
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3. Politieke situatie en veiligheid in BF.
Sinds 2015 is het onrustig in Burkina Faso en zijn er veel gewelddadige aanslagen
gepleegd door extremistische groeperingen, vooral in de grensstreek in het noorden
waardoor de bevolking genoodzaakt was te vluchten naar de hoofdstad van de provincie
Oudalan, Gorom-Gorom. Nog steeds is het niet mogelijk voor afgevaardigden van
stichting Steun voor Oudalan om de projecten te bezoeken. Wel zijn de contacten
intensief en worden er plannen gemaakt voor de toekomst. Ondanks de instabiele
situatie werkt het team, dat verantwoordelijk is voor de voortgang van de projecten, zo
goed mogelijk door om de leefomstandigheden van de bevolking in het noorden te
verbeteren.
Nederland is terug in Burkina Faso na bijna tien jaar afwezigheid,
Na bijna tien jaar afwezigheid is Nederland weer terug in Burkina Faso. Het kabinetRutte IV trekt zelfs 500 miljoen euro extra uit voor ontwikkelingssamenwerking door zo
te helpen voorkomen dat de Sahel verder ontwricht raakt.
'De terreurgolf slaat over naar de kustlanden van West-Afrika, waar de belangrijkste
doorvoerhavens en de potentiële nieuwe afzetmarkten liggen. Alle middelen zijn nu
geoorloofd om werkloze jongeren een andere richting in te laten bewegen dan het
terrorisme. Ontwikkelingssamenwerking is: volgens de nieuwe ambassadeur Loeffen,
onderdeel van de Nederlandse belangenbehartiging en geen linkse hobby. “Als mensen
arm blijven, consumeren ze niet, stappen ze op een bootje richting Europa of
worden ze in handen gedreven van terroristen. Investeren in Afrika is dus een
win-win situatie”.

4. Activiteiten en inkomsten in 2021
April: verspreiding van het jaarverslag.
-Piet Stam ontvangt van het bestuur twee pruimenbomen als dank voor zijn jarenlange
inzet als voorzitter van AFOS.
-Bestuursleden van AFOS werkten mee aan de toekenning van een koninklijke
onderscheiding voor Jan Aukema voor zijn enorme betrokkenheid en inzet voor o.a.
AFOS. zie ook pagina geschiedenis op www.afosflevoland.nl
Mei: Odd Fellows ondersteunt het Agroforestryproject met een gift van € 500.
Juni/juli en augustus: fruitoogst, jamproductie en verkoop van “homemade jam”.
-De jamverkoop ging het hele jaar door. Regelmatig weten de klanten de Van den
Hamlaan te vinden.
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Augustus: statiegeldactie door Albert Heijn in centrum Dronten. Doel van de actie
”Geef Aisha haar moestuin”.
Ook in 2021 mocht AFOS 2 maanden meedoen met deze statiegeldactie voor goede
doelen.
September: op 25 sept. vond er een informatiemiddag plaats in het Mechanisch Erfgoed
Centrum (MEC) te Dronten, georganiseerd door Odd Fellows voor de vrijwilligers van de
boekwinkel en de afgevaardigden van zes goede doelen, waaronder AFOS.
Een korte uitleg door de afgevaardigden over de doelstelling gaf de toehoorders een
indruk van het belang van dit vrijwilligerswerk. Hierna werd aan elke organisatie een
cheque uitgereikt van € 200 en kon men een kijkje nemen bij de ingerichte tafels en
voor verdere informatie vragen stellen.

.
November: Sint Maartenactie.
-Collecte tijdens de online dienst door de Protestantse Gemeente te Dronten. Gift van de
RK Parochie Swifterbant.
-De basisschool De Wingerd in Biddinghuizen houdt een alternatieve Sint Maartenactie
door de inzameling van lege flessen, waarvan de opbrengst voor het moestuinproject is.
Net voordat de coronamaatregelen weer strenger werden mocht AFOS een
informatieochtend houden voor de groepen 6, 7 en 8, over de projecten in Burkina Faso.
De actie kon gelukkig dit jaar wel plaatsvinden. Zoals van ouds werd het weer een leuke
ochtend, voor de kinderen, leerkrachten en de bestuursleden die de presentatie
verzorgden.
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December. Verspreiding AFOS nieuwsbrief 2021.
-Online deelname kerstinloop personeel Meerpaal.
-Hassane Cissé, contactpersoon en projectcoördinator van Stichting Steun voor
Oudalan/ADR, heeft opnieuw een bijdrage kunnen leveren aan het solarcooking
project.
Uit de Nieuwsbrief 2021 van Solar Cooking Nederland-KoZon:
“Burkina Faso – training van vrouwen in Gorom-Gorom.
Vanwege klimaatverandering en verwoestijning van de regio wordt koken op hout
steeds moeilijker en ziet Association Dagnal Roobé (ADR, Gorom Gorom) veel
mogelijkheden om zonnekoken verder te promoten. In mei 2021 tekenden we een
volgende samenwerkingsfase met ADR. De verkoop van de producten valt niet mee in
deze zeer arme regio, die momenteel bovendien overspoeld wordt door vluchtelingen,
omdat de dorpen rond de steden door Jihadistische aanvallen niet meer veilig zijn. Met
18 verkooppunten en 83 medewerkers blijft het zonnekookbedrijf Togo Tilé in Mali ons
paradepaardje. Het bedrijf functioneert al jarenlang zonder onze financiële steun. In
2020 leek de coronacrisis het bedrijf nog niet ernstig te raken, maar in 2021 werden de
gevolgen van de crisis toch voelbaar”.

Kookdemonstratie in Gorom- Gorom/Burkina Faso

5. Lopend project voor 2022 en 2023

Project Agroforestry in Burkina Faso.
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Vergroening van de Sahelregio in het noorden van Burkina
Faso, WEST-AFRIKA.
Doel:
Het directe verschil maken tussen een uitzichtloze situatie (door droogte,
klimaatverandering, armoede en een groot vluchtelingenprobleem)en een duurzaam
toekomstperspectief.
Startkapitaal nodig:
Omheining en waterbronnen zijn noodzakelijk om de aanleg van de projecten
mogelijk te maken.
Methode:
Een veelbelovende methode die toegepast zal worden in de projecten is die van
agroforestry en agro-ecologie. Deze methode combineert duurzame land- en
tuinbouw met fruitteelt en bosbouw en is dé oplossing om de kale droge regio te
vergroenen en de uitgeputte bodem te herstellen.
Veel draagvlak bij de bevolking door duurzame inkomsten.
De voordelen zijn groot; de bomen geven schaduw voor de gewassen en voorzien het
vee van loof. De groente en fruitproductie verbetert de voedselzekerheid in de regio
waar deze productie nu nog schaars is. Het helpt de vluchtelingen aan een inkomen
waardoor zij niet meer het veld in zullen gaan om bomen te kappen voor brandhout.

Uitvoering
In eerste instantie is er 1 ha grond beschikbaar voor 100 gezinnen. De gezinsleden
zullen de moestuinen aanleggen en er zullen fruitbomen worden geplant en bomen die
de bodemstructuur verbeteren. Na twee jaar moet dit project volledig zelfstandig
draaien dankzij de landbouwexperts die het project begeleiden. Stichting Steun voor
Oudalan (SVO) werkt sinds 2016 samen met een lokale organisatie die samen met de
bevolking de leefbaarheid in de provincie tracht te verbeteren. Bij deze methode worden
bomen geplant in de akkers. Groentetuinen worden met organische mest en compost en
natuurlijke bescherming verbouwd. De teelttechnieken voorkomen dat de bodem
uitgeput raakt en zorgen jaar na jaar voor een goede oogst.
Goed om te weten is dat Stichting Wilde Ganzen op alle ingezamelde middelen 50%
premie zal schenken. Dit maakt de bijdrage 1,5 keer zoveel waard! We hopen in
mei 2022 met het project te kunnen starten. Dit ambitieuze plan wordt werkelijkheid
met uw hulp.
Enkele voorbeelden uit een andere regio
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6. Financieel verslag 2021
Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking
De Naaste Veraf
2021
2020
31 dec.

31 dec.

Balans

Balans

Euro

Euro

Vorderingen
Donaties
Overige vorderingen

114

25
120

Totaal vorderingen

114

145

Liquide middelen
Banken

11.601

4.235

Totaal activa

11.715

4.380

1.116

1.173

Kortlopende schulden
Projecten nader te bepalen Burkina Faso
Vooruitontvangen donaties
Bankkosten

10.300
280
19

2.600
582
25

Totaal kortlopende schulden

10.599

3.207

Totaal passiva

11.715

4.380

Activa

Passiva
Stichtingsvermogen
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Stichting Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking
De Naaste Veraf
2022

2021

2021

2020

2020

Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting
Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Baten
Donaties
St.Maarten actie
Overige acties
Overige giften
Intrest

3.000
100
700
1.200
-

3.468
215
1.225
3.500
-

3.500
100
700
1.600
-

3.634
120
1.180
1.921
-

3.500
250
850
2.100
-

Totaal baten

5.000

8.408

5.900

6.855

6.700

4.300

7.700

5.260

5.000
3.5002.150
2.600

6.000

50
255
85
60
250

52
267
84
148
60
154

295
85
60
200

263
84
60
200

340
100
60
200

5.000

8.465

5.900

6.857

6.700

Lasten
Projecten Burkina Faso
Projecten revisie waterpompen
Reeds gereserveerd vorig jaar
Project "hygiëne"supplies Corona
voor vluchtelingen in Gorom-Gorom
Projectgelden nader te bepalen

Beheerskosten
Bestuurskosten
Kosten jaarverslag/jaarvergadering
Kosten website afosflevoland.nl
Kosten drukwerk
Kosten lidmaatschap
Bankkosten
Totaal lasten
Overschot/ Te kort

-

57-
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-

2-

-

7. Bestuur
Voorzitter
Vacant
Secretaris/
Penningmeester
Dhr. André Nicolaï

V.d. Hamlaan 7
0321-312018

diarca@solcon.nl

notuliste
Mevr. Rita Pruim

Kapteynlaan 4

8251 AG Dronten

Mevr. Joke Vlierman

Rozemarijn 145

8252 CT Dronten

Leden

8251 RX Dronten

Contactpersoon voor Burkina Faso
Mevr. Ditta Nicolaï
V.d. Hamlaan 7
0321-312018

8251 RX Dronten
da.nicolai@solcon.nl

ANBI
In 2013 zijn er door de belastingdienst nieuwe eisen gesteld om aangemerkt te worden
als een zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling” ANBI. Om aan deze eis te
voldoen wordt het jaarverslag op de website van AFOS geplaatst. www.afosflevoland.nl
Op deze website kunt u meer lezen over acties en projecten van de afgelopen jaren.
De belastingdienst heeft de stichting AFOS, voorheen AFOS/De Naaste Veraf, met ingang
van 1 januari 2009 aangemerkt als een zogenaamde “Algemeen Nut Beogende Instelling”
ANBI. Op de lijst van de belastingdienst is AFOS te vinden onder de naam Stichting
Aktiekomitee Flevoland voor Ontwikkelingssamenwerking/De Naaste Veraf. Dit
betekent dat donaties, giften, schenkingen en legaten vrijgesteld zijn van schenking- en
erfbelasting. Dit betekent ook dat donaties, giften en schenkingen aan AFOS/De Naaste
Veraf aftrekbaar zijn van het inkomen of de winst voor de inkomstenbelasting en/of
vennootschapsbelasting.

Bankrekening:

NL 08 INGB 0002.1777.20
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